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 הרים שחורים בדממה מעלפת 
 רועי קופר 

 

 "יום קיץ" הוא השם הספרותי במקצת שהוענק לתערוכת היחיד של רועי קופר בגלריה נגא. 
" ואכן, התערוכה מנסה לכלוא את הזמן באופן שמזכיר יצירות ספרותיות או קולנועיות גדולות כמו "יוליסס

 מאת ג'יימס ג'ויס והסרט "תמונות קצרות" של רוברט אלטמן.
, יום לאחר שיצחק רבין ויאסר ערפאת חתמו על  1995במאי  5-פרויקט דומה ל"יום קיץ" צולם בישראל ב

הסכם שהעניק מידה של אוטונומיה לתושבי עזה ויריחו. בפרויקט, שבו השתתפו בין השאר אבי גנור,  
. )קופר לא נטל חלק בו(, מסגרת הזמן באה לשקף רגע "יפה" ו"אנושי" מיכל היימן ומיקי קרצמן  

ב"יום קיץ", לעומת זאת, מוצג עולם שיש בו רק עדויות לכך שהיו בו אנשים - הם הותירו בנוף את  
חותמם, אך הם עצמם אינם מצולמים. הגיבור הראשי הוא הטבע, וההרגשה היא שאם רק יינתן לו די  

 זמן, הוא יוכל להחזיר את המצב לקדמותו ולמחות את העקבות האנושיות. 
התצלומים של קופר צולמו בגולן, בירוחם ובמצפה רמון, בפרובנס, בצרפת ובהרי האלפים בשווייץ. הם  

מביאים מעין תמצית של המושגים "כאן" ו"שם", שדובר בהם רבות מראשית האמנות הישראלית ועד  
לעשור האחרון לערך: "כאן" הוא יבש וצחיח, מבחינה פיסית ומבחינת מסורת האמנות והתרבות, ואילו 

 "שם" הוא משאת הנפש - אירופה היפה, השבעה ה"תרבותית".
ובכל זאת, אף שהתצלומים מתארים נופים שונים מאוד זה מזה, התחושה הראשונית היא של אחדות,  

ד של כל מקום מתגלה לאחר  כאילו קופר הצליח לתפוס איזו תמצית משותפת של מושג ה"קיץ". הייחו
 התבוננות קשובה.

בארבעת התצלומים שצולמו במצפה רמון מופיעים הרים שחורים, שצלעותיהם מחורצות במה שנראה  
  "Afterglow"כסימני רכב או סחף. עבודות אלה מזכירות את תצלומי הענק שהציג אורי גרשט בתערוכתו

  שהתקיימה בביתן הלנה רובינשטיין בקיץ שעבר. גם אצל קופר מודגשת הגרעיניות של הקרקע, כך 
שהמתבונן יכול כמעט לחוש בפריכותה. הניגוד בין השמים התכולים לארץ השחורה יוצר דיכוטומיה  

 דרמטית, שטומנת בחובה חיווי על טוב )השמים הבהירים( ורע )האדמה העירומה, העקרה(. 
קופר צילם שתי בריכות, האחת מלאה והשנייה יבשה. אלה בריכות מלאכותיות, שמעניקות מים לאזור  

פן טבעי לא מצויים בו. הבריכה היבשה מירוחם היא סמל לכישלון המאמץ האנושי לשנות את  שבאו
והמראה מזכיר שלד.   -הצינורות והרצפה  -הטבע. בתצלום מובא המערך שהיה אמור להיות מוסתר 
היא מציצה מאחורי צלע הר, כאילו היא   -בתצלום השני מוצגת פינה של בריכת מים מלאה מהגולן  

 .מתביישת, נשמרת מהתבלטות והתגרות בטבע מסתתרת,

 

 


